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50صفحة  الُث –اللَُّغُة الَعَربیُة  ُف الثَّ الصَّ

َیْوُم اْلَفَرِح اْلَعظیمِ 

ْرُس  اللَُّغُة الَعَربیُة –الَحلََقُة األُْولى 33الدَّ

َیْوُم اْلَفَرِح اْلَعظیمِ 



 ُمْخَتلَِفةٌ  أَْنواعٌ  َتعیشُ  اْلَكبیِر، اْلَبْحرِ 
 َصباٍح، ُكلَّ  الشَّْمسُ  ُتْشِرقُ  ِعْنَدما

َوُتَحلِّقُ أَْصواِتھا،
َصباٍح،ُتْشِرقُ 

 َعصافیرُ  َوُتَحلِّقُ  أَْصواِتھا، َعلى 
 آَخرَ  إِلى َمكانٍ  ِمنْ  َتْنَتِقلُ  َوِھيَ  

ْبنِ  اْلَقشِّ   .أَْعَشاِشھا لِِبناءِ  َوالتِّ

اْلَبْحرِ  َوَسطَ  َتَقعُ  َجمیَلةٍ  َجزیَرةٍ  في
یوِر، ِمنَ  ِعْنَدما َتْغریُدھا َیْرَتِفعُ  الطُّ

غیَرةُ اْلَبالِبلِ ِفراخُ َفَتْصحو الصَّ
یوِر، الطُّ

غیَرةُ  اْلَبالِبلِ  ِفراخُ  َفَتْصحو  الصَّ
 اْلَفضاِء، في َنشیَطةً  اْلَكناري
اْلَقشِّ  َوَجْمعِ  َطعاِمھا، َعنْ  لِْلَبْحثِ 



ي َسْوداءَ  َغماَمةً  اْلَجزیَرةِ    َوْجھَ  ُتَغطِّ
تْ  ِبَجناَحْیِھ، اْلَھواءَ  َیْضِربُ    َفاْھَتزَّ

الّطاِئُر؟ َھذا َفما .َمْذعوَرةً 

ْسُر َقْد َحطَّ ِبَجناَحْیِھ اْلَكبیَرْیِن َعلى إِْحدى اْألَشجاِر في اْلَجزیَرةِ  ُھ النَّ إِنَّ
ْحلیُق  َوُھَو َیْصُرُخ ُمْعلًِنا أَنَّ اْلَفضاَء ِمْلٌك َلُھ، َوال َیِحقُّ ِألَيِ َطْیٍر التَّ

، یوُر ِباْلَخْوِف ِمَن النَّْسِر، َفأَطاَعْت أَواِمَرهُ َفَلْم َتُعْد َتطیُر في اْلَجوِّ َشَعَرِت الطُّ
ْسِر الّظالمِ  .َوأََخَذْت َتْبَحُث َعْن َمأًْوى َلھا َعلى اْألَْرِض َبعیًدا َعْن َھذا النَّ

، یوُر ِباْلَخْوِف ِمَن النَّْسِر، َفأَطاَعْت أَواِمَرهُ َفَلْم َتُعْد َتطیُر في اْلَجوِّ َشَعَرِت الطُّ
ْسِر الّظالمِ  .َوأََخَذْت َتْبَحُث َعْن َمأًْوى َلھا َعلى اْألَْرِض َبعیًدا َعْن َھذا النَّ

امِ  أََحدِ  َصباحِ  َوفي انُ  َرأَى اْألَیَّ  ُسكَّ
 َكبیرٌ  طاِئرٌ  َھَبطَ  َوَفْجأَةً  الشَّْمِس،

یورُ  َوَسَكَتتِ  اْألَْشجاِر، أَْوراقُ  َمْذعوَرةً  الطُّ

ْسُر َقْد َحطَّ ِبَجناَحْیِھ اْلَكبیَرْیِن َعلى إِْحدى اْألَشجاِر في اْلَجزیَرةِ  ُھ النَّ إِنَّ
ْحلیُق   َوُھَو َیْصُرُخ ُمْعلًِنا أَنَّ اْلَفضاَء ِمْلٌك َلُھ، َوال َیِحقُّ ِألَيِ َطْیٍر التَّ

.فیھِ 
، یوُر ِباْلَخْوِف ِمَن النَّْسِر، َفأَطاَعْت أَواِمَرهُ َفَلْم َتُعْد َتطیُر في اْلَجوِّ َشَعَرِت الطُّ

ْسِر الّظالمِ   َوأََخَذْت َتْبَحُث َعْن َمأًْوى َلھا َعلى اْألَْرِض َبعیًدا َعْن َھذا النَّ
، یوُر ِباْلَخْوِف ِمَن النَّْسِر، َفأَطاَعْت أَواِمَرهُ َفَلْم َتُعْد َتطیُر في اْلَجوِّ َشَعَرِت الطُّ

ْسِر الّظالمِ   َوأََخَذْت َتْبَحُث َعْن َمأًْوى َلھا َعلى اْألَْرِض َبعیًدا َعْن َھذا النَّ



َیرانِ   َعلى خاَفتْ  َفَقدْ  َجدیٍد، ِمنْ  الطَّ
َرتْ  َفاْجَتَمَعتْ  َلَیأُْكَلھا، ُیالِحقُھا  َوَقرَّ

 َفِرَحةً  ِبأَْجِنَحِتھا ُتَرْفِرفُ  اْلَفضاءِ 

ْحلیقِ  َفَقلََّدْتھا اْلَعصافیُر،  في ِبالتَّ
یورِ  إِلى ِبَغَضبٍ   :َوَصَرخَ  الُمَحلَِّقِة، الطُّ
یورِ  أََحدُ  قالَ  ْسُر، أَیُّھا :الطُّ  أَْنتَ  النَّ

 لِماذا :آَخرُ  َوقالَ  .ِمْنكَ  أَْقوى َسَنكونُ  لِماذا :آَخرُ  َوقالَ  .ِمْنكَ  أَْقوى َسَنكونُ 
 َفَضِحَك، اْلَھالُك، َمصیَرهُ  أَنَّ  النَّْسرُ 

 .لِْلَجمیعِ  ِمْلكٌ  اْلَفضاءَ  َوإِنَّ  ِمزاًحا،

َیرانِ  إِلى عاَدتْ  اْلَعصافیرَ  َوَلِكنَّ  الطَّ
ا َوَجَدتْ  ِألَنَّھا َحیاِتھا؛ ُیالِحقُھا َشِرًسا ِقّطً

ْسَر، َتْعِصيَ  أَنْ  اْلَفضاءِ  في َواْنَطَلَقتْ  النَّ
.َمْسروَرةً .َمْسروَرةً 
یورُ  شاَھَدتِ  اْلَعصافیُر، َفَعَلْتھُ  ما اْلباِقَیةُ  الطُّ
ِبَغَضبٍ  النَّْسرُ  َنَظرَ  حیَنِئذٍ  .اْلَفضاءِ 

ُتھا یوُر، أَیَّ قالَ  ِمنِّي؟ َتخافینَ  أَال الطُّ
، َسَنكونُ  َجمیًعا ھاَجْمناكَ  إِذا َولَِكنْ  َقِويٌّ ، َسَنكونُ  َجمیًعا ھاَجْمناكَ  إِذا َولَِكنْ  َقِويٌّ

ا االْنِتظاُر؟ النَّْسرُ  َعَرفَ  .ریَشھُ  َنْنِتفْ  َھیَّ
اِبَقةَ  أَواِمري إِنَّ  :َوقالَ  ِمزاًحا، كاَنتْ  السَّ



تدریب:القَِصةِ ُثمَّ أََمألُ َخریَطَة 
1

:الّزمان:ُعْنواُن اْلقَِصةِ 
باحُ  الصَّ َیْوُم اْلَفَرِح اْلَعظیمِ 

ةُ  اَنِویَّ اُت الثَّ :الّشْخِصیَّ
اْلَبالِبلُ 
اْلَكناري
اْلقِطُ 

:الحل
ْسرِ  عاُوُن لِلَتَصدي لُِظْلِم النَّ التَّ

ُثمَّ أََمألُ َخریَطَة ) َیْوُم اْلَفَرِح اْلَعظیمِ (أَْقَرأُ َنصَّ 

ُعْنواُن اْلقَِصةِ  :اْلَمكانُ 
َیْوُم اْلَفَرِح اْلَعظیمِ اْلَجزیَرةُ 

ئیَسةُ  اُت الرَّ :الّشْخِصیَّ
ْسرُ  النَّ

اْلَعصافیرُ 

:المشكلة

ْحلیِق في اْلَفضاءِ  َعَدُم التَّ



لِنَُوِظْف اْلَكلماِت اْلَجدیَدِة في ُجَمٍل ُمفیَدةٍ 

َوھي       َبْعَد َسماِع َصوٍت ُمْزِعٍج 
باق أَْطَلَق أَْحَمُد َصْوَت اْلَجَرِس       ِبْدَء السِّ

َمْذعوَرةٌ 

تدریب
1

َوھي       َبْعَد َسماِع َصوٍت ُمْزِعٍج 
باق .أَْطَلَق أَْحَمُد َصْوَت اْلَجَرِس       ِبْدَء السِّ

.األَسُد َحَیواُن        
.اْلَكْھَربائي     

َمْذعوَرةٌ 
ُمْعلًِنا

َفْجأَةً 

لِنَُوِظْف اْلَكلماِت اْلَجدیَدِة في ُجَمٍل ُمفیَدةٍ 

ُة  - 1 َبْعَد َسماِع َصوٍت ُمْزِعٍج َھَرَبْت اْلِقطَّ
باق أَْطَلَق أَْحَمُد َصْوَت اْلَجَرِس       ِبْدَء السِّ

ُة  - 1َمْذعورةٌ  َبْعَد َسماِع َصوٍت ُمْزِعٍج َھَرَبْت اْلِقطَّ
باق - 2 أَْطَلَق أَْحَمُد َصْوَت اْلَجَرِس       ِبْدَء السِّ
األَسُد َحَیواُن         - 3
یاُر اْنَقَطَع  - 4 اْلَكْھَربائي     التَّ

ُمْعلًِنا
َشِرسٌ 
َفْجأَةً 

َشِرسٌ 



:اْلجرِّ َعلى ُحروِف 

فِي َعلى

اِولَةِ   .اْلَبْیتِ  فياْألَْطفالُ .الطَّ

ُف  َعلى ُحروِف أََتعرَّ

َعلىإِلى 

 َعلىاْلِكتاُب .ْالَمدَرسةِ  إلىَیْذَھُب خالٌد 



َعْن 

ُث أَحمُد  .اْلَمدَرَسةِ  َعنْ َیَتَحدَّ

ِمْن 

.اْألَرِض  ِمنْ َیْجَمُع ُمْحَمٌد اْلُكراِت 



: أَْختاُر َحْرَف الَجرِّ الُمناِسَب في الجمِل اآلتیةِ 
َتْدریب

3

إِلىِمنَعلى.اْلَمْكَتَبةِ  -----اْلُكَرةُ 

وقِ  ----- َذَھَبْت ُھدى  ِمنإِلىفِي.السَّ

فِي.اْلَمْكَتَبةِ  ----- َیَضُع اْلَوَلُد اْلُكُتَب 

ِمنَعن فِياْلَمْكَتَبةَیأَُخُذ اْلَوَلُد َلواِزَمُھ 
َعلىَعن

ِمنَعن فِي.اْلَمْكَتَبة ----- َیأَُخُذ اْلَوَلُد َلواِزَمُھ 

َعنفِيَعلى.َدْفَتِرهِ  ----- َیْبَحُث اْلَوَلُد 

أَْختاُر َحْرَف الَجرِّ الُمناِسَب في الجمِل اآلتیةِ 

اْلُكَرةُ  -
َذَھَبْت ُھدى  -
َیَضُع اْلَوَلُد اْلُكُتَب  -

َیأَُخُذ اْلَوَلُد َلواِزَمُھ  َیأَُخُذ اْلَوَلُد َلواِزَمُھ  -
َیْبَحُث اْلَوَلُد  -



:اْلَقْطعِ َعلى َھْمَزِة 

 إِ  أُ 

ْبَرةٌ إِ مٌ 

ُف  َعلى َھْمَزِة أََتعرَّ

أُ أَ 

مٌ أُ ْرَنبٌ أَ 



:أَُثبُِّت َھْمَزَة اْلَقْطِع ِفي َمكاِنھا اْلُمناِسبِ 

.ْجساُم الثَّعابیِن ُمَغطاةٌ ِبَحراشیفَ 
َتْسَتطیُع الثَّعابیُن  ْبِتالَع َفراِئَس  ْكَبَر ِمْنھا

تدریب
4

.ْجساُم الثَّعابیِن ُمَغطاةٌ ِبَحراشیفَ 
.َتْسَتطیُع الثَّعابیُن  ْبِتالَع َفراِئَس  ْكَبَر ِمْنھا

ْعباَن لِساَنُھ ِفي تِّباِع َفریَسِتھِ  .َیْسَتْعِمُل الثُّ
ُة ذاُت اْلَجَرِس ِمْن  َشدِّ  ْنواِع الثَّعابیِن ُخطوَرةً  .اْلَحیَّ

َعةً  . ُتْسَتْعَمُل ُجلوُد الثَّعابیِن ِفي ِصناَعِة  ْدِوَیٍة ُمَتَنوِّ

أَ 
إِ 

أَ 

إِ 

أَ 
َعةً أَ  . ُتْسَتْعَمُل ُجلوُد الثَّعابیِن ِفي ِصناَعِة  ْدِوَیٍة ُمَتَنوِّ أَ 

أَُثبُِّت َھْمَزَة اْلَقْطِع ِفي َمكاِنھا اْلُمناِسبِ 

ْجساُم الثَّعابیِن ُمَغطاةٌ ِبَحراشیفَ   - 1
َتْسَتطیُع الثَّعابیُن  ْبِتالَع َفراِئَس  ْكَبَر ِمْنھا

أَ  أَ 
أُ 

ْجساُم الثَّعابیِن ُمَغطاةٌ ِبَحراشیفَ   - 1
َتْسَتطیُع الثَّعابیُن  ْبِتالَع َفراِئَس  ْكَبَر ِمْنھا - 2
ْعباَن لِساَنُھ ِفي تِّباِع َفریَسِتھِ  - 3 َیْسَتْعِمُل الثُّ
ُة ذاُت اْلَجَرِس ِمْن  َشدِّ  ْنواِع الثَّعابیِن ُخطوَرةً  - 4 اْلَحیَّ
َعةً  - 5 ُتْسَتْعَمُل ُجلوُد الثَّعابیِن ِفي ِصناَعِة  ْدِوَیٍة ُمَتَنوِّ

أَ 
أُ 
إِ 

َعةً  - 5 ُتْسَتْعَمُل ُجلوُد الثَّعابیِن ِفي ِصناَعِة  ْدِوَیٍة ُمَتَنوِّ



ِمْن الَكلِماِت التَّالیةِ 
ْلَحفاةِ  ةً الطاووِس والسُّ :  قِصَّ

ْلَحفاةُ لِلطاووسِ  أََتَمناهُكلُّ ما       ِفي َھِذِه اْلَحیاِة : قاَلِت السُّ

تدریب
5

ْلَحفاةُ لِلطاووسِ  ُكلُّ ما       ِفي َھِذِه اْلَحیاِة : قاَلِت السُّ
اووسُ  أَنا : ُھْو أَْن       شاِعَرًة َمْشھوَرًة،       الطَّ

ِبري  واِثٌق ِبأَنَِّك ال ٌتریدیَن أَْن َتصیري شاِعَرًة إِالَّ لُِتعِّ
نِ  .بي، َوِبَجماِل ریشي اْلُملَوَّ

ما        وأَْنَت َتَتفاَخُر ِبَنْفِسَك     

أََتَمناه
أَجابَ 

أَُیھاأَْجَھَلكَ ما        وأَْنَت َتَتفاَخُر ِبَنْفِسَك     أَُیھاأَْجَھَلكَ 

ِمْن الَكلِماِت التَّالیةِ الفراَغ بما یُناِسُب َھیَّا نَْمألُ 
ْلَحفاةِ لِنكمْل   ةً الطاووِس والسُّ قِصَّ

أَكونَ 
أََتَمناهُ 

ْلَحفاةُ لِلطاووسِ  قاَلِت السُّ
أََتَمناهُ 
أَجابَ 

إِْعجاِبكِ 
أَُیھا

ْلَحفاةُ لِلطاووسِ  قاَلِت السُّ
اووسُ  ُھْو أَْن       شاِعَرًة َمْشھوَرًة،       الطَّ

ِبري  واِثٌق ِبأَنَِّك ال ٌتریدیَن أَْن َتصیري شاِعَرًة إِالَّ لُِتعِّ
نِ  َعْن  بي، َوِبَجماِل ریشي اْلُملَوَّ

ْلَحفاةُ  ِت السُّ ما        وأَْنَت َتَتفاَخُر ِبَنْفِسَك     : َفَردَّ

أَكونَ 

إِْعجاِبكِ 
أَْجَھَلكَ  أَُیھا

أَْجَھَلكَ 
ْلَحفاةُ  ِت السُّ ما        وأَْنَت َتَتفاَخُر ِبَنْفِسَك     : َفَردَّ

اووُس  !   الطَّ
أَْجَھَلكَ 



وفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللاوفََّقَك هللا



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى


